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Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1917. évi 

működéséről. 

(T i t ká r i jelentés.) 

I r ta : K A D I Ó O T T O K Á R dr.1) 

Ismét letűnt egy háborús esztendő, anélkül, hogy helyzetünk 

lényegesen változott volna. Ugy látszik, mintha a világháború negye-

dik évében a sok nélkülözést már megszoktuk volna, s mindegyi-

künk arra törekszik, hogy létért való küzdelmünkben abban az 

állásban, melybe a sors juttatott bennünket, derekasan megálljuk 

helyünket, sőt amennyire csak lehet hadbavonult társaink helyett 

is, elvégezzük a legfontosabb teendőket, hogy a korábban vállalt 

kötelezettségeinknek eleget tegyünk. 

A szakosztály vezetőségében a letűnt évben lényeges változá-

sok történtek, amennyiben január hó 25-én tartott évzáró gyűlésén 

a szakosztály egyhangúlag BELLA LAJOS igazgató urat elnökké, 

KORMOS TIVADAR dr. m. kir. osztálygeologus, egyetemi magántanár 

urat alelnökké és SCHRÉTER ZOLTÁN dr. m. kir. geologus urat választ-

mányi taggá választotta. Ezzel ismét tapasztalt szakférfiak kerültek 

a szakosztály élére, akiknek eddigi működése a legjobb garantia 

arra nézve, hogy a szakosztály továbbra is a haladás utján marad. 

Az 1917. év folyamán a szakosztályba 7 új tag lépett be; 2 

tag kilépett, 6 töröltetett és 3 meghalt, úgy, hogy az év végén a 

szakosztálynak 142 tagja volt. Elhunyt tagjaink közé tartoznak; 

LÖRENTHEY IMRE dr. egyetemi tanár, ZSIGMONDY BÉLA mérnök és 

REINER IGNÁC bányatulajdonos és vállalkozó. Mindhárman 1 9 1 3 . óta 

voltak tagjai a szakosztálynak. 

Hivatalos ügyeinket és kutatásaink eredményét az évzáró 

gyűlésen, 6 választmányi ülésen és 2 szakülésen tárgyaltuk. Az év-

záró gyűlésen és szaküléseinken 4 előadás hangzott el, melyek 

mind a „Barlangkutatásában jelentek meg. Előadásainkat részben 

a kir. m. Természettudományi Társulat üléstermében, részben az 

' ) E l őad t a a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i Tá rsu l a t B a r l a n g k u t a t ó S z a k o s z t á l y * 

1 SMS. évi j a n u á r 26-án t a r t o t t évzá ró gyű lésén . 
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Egyetemi Földtani Intézet előadótermében tartottuk meg, melyek 

átengedéseért ILOSVAY LA JOS dr. államtitkár és PAPP KÁROLY dr. egye-

temi tanár uraknak ezen a helyen is köszönetet mondunk. 

A „ Barlangkutatás" V. kötetéből 4 füzet jelent meg 15 ivnyi 

terjedelemben. A megjelent dolgozatok közül különös figyelmet 

érdemel CHOLNOKY JENŐ dr. „Barlangtanulmányok'u cimű nagyobb 

értekezése, melyben szerző számos tanulságos rajz kapcsán főleg 

a viz munkáját, vázolja a barlangok keletkezésénél. Igen értékes 

tanulmányokat irtak: K O R M O S TIVADAR dr. alelnökünk a Takács 

Menyhért-barlangról és SCHRÉTER ZOLTÁN dr. a foszfáttartalmáról 

immár hiressé lett Csoklovinai barlangról. H ILLEBRAND JENŐ dr. azok-

ról az eredményekről számol be, melyeket 1916. évben a bajóti 

Jankóvich-barlangban és az Istállóskői barlangban ért el. SZOMBATHY 

KÁLMÁN dr. összefoglaló dolgozatban a magyarországi barlangokban 

eddig talált Nesticus-fajokról nyújt átnézetes vázlatot és két új fajt 

ir le. CAPEK VACLAV a püspökfürdői praeglacialis madárfaunával 

foglalkozik, míg BELLA L A J O S elnökünk azt az archaeologiai anyagot 

tárgyalja, melyet KAD IC OTTOKÁR dr. 1916. évben a herkulesfürdői 

Rabló-barlangban gyűjtött. A kötet tartalmát több irodalmi ismerte-

tés, hivatalos jelentés és egyéb kisebb közlemény egészíti ki. 

Folyóiratunknak ebben az évben 25 előfizetője volt, 43 cím-

nek pedig tiszteletpéldányt küldtünk a „Barlangkutatásából. Egy 

előfizető kilépett s 15 előfizetőnek beszüntettük a lap szállítását. 

Örömmel jelenthetem, hogy a mult évben szerény alakban 

ismét felvehettük a külső munkálatok fonalát. Kutatások történtek 

a bajóti Jankovich-barlangban, a szilvásváradi Istállóskői barlang-

ban, a jászói Takács Menyhért-barlangban és a 'Villányi-hegység 

több sziklaüregének kitöltéseiben. 

HILLEBRAND JENŐ dr. tagtársunk május havában 3 héten át 

orosz foglyokkal a bajóti Jankovich-barlangban végzett eredményes 

ásatásokat. Érdekes micro-faunán kívül több típusos solutréi kő-

eszköz és lándsahegy, valamint egy szarvascsontból készített bőr-

lyukasztó került ezúttal elő. Az ásatás folyamán a nagy barlangnak 

mindig ujabb és ujabb részletei tárulnak fel, amelyeknek felásatása 

ujabb érdekes leletekkel kecsegtet. 

Ugyancsak H ILLEBRAND JENŐ dr. augusztus végén 8 napos 

ásatást végzett a Bükk-hegységben lévő Istállóskői barlangban. Itt 

folytatta a már évekkel ezelőtt feltárt aurignaci tűzhelynek a ki-

aknázását. A tűzhely egy helyen három lapos kővel volt kirakva, 

amit eddig még sehol sem észleltünk hazai barlangokban; miként 
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a megelőző ásatások alkalmával, most is nagy mennyiségű jelleg-

zetes aurignaci tipusu kő- és csonteszköz került napfényre. 

A fentebb tárgyalt két barlang ásatását HILLEBRAXD dr. a 

Magyar Nemzeti Muzeum Régiségtára által adományozott költség-

ből fedezte, amiért VARJÚ ELEMÉR urat, a nevezett osztály igazgatóját 

erről a helyről is legjobb köszönetünk illeti. 

A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága és TAKÁCS MENYHÉRT 

prépost-praelatus ur hathatós támogatása lehetővé tették, hogy 

KORMOS TIVADAR dr. alelnökünk ebben a barlangban az 1 9 1 6 . évben 

eredménnyel megkezdett ásatásait ez évben is folytathatta. Az ujabb 

ásatás igen becses archaeologiai anyagot szolgáltatott. 

Meg kell jegyeznem, hogy TAKÁCS MENYHÉRT prépost ur ebben 

a kutatásban a szakosztályt nemcsak anyagilag támogatta, hanem 

a barlangnak nehezen megközelíthető részeit lépcsők és létrák fel-

állításával immár teljesen hozzáférhetővé tette. Fogadja Őméltósága 

ezért a kitüntető szivességeért ezúttal is leghálásabb köszönetünket. 

Az 1917. évi kutatásainkról beszámolva, jelentem végül, hogy 

LAMBRECHT KÁLMÁN dr. a szakosztály költségén április havában a 

Villányi hegység praeglaciális lelőhelyeit, nevezetesen a beremendi, 

csarnotai, villányi bányákat és a Nagyharsány-hegy üregeinek ki-

töltéseit kereste föl s ott gyűjtéseket eszközölt. 

A vezetőségnek ebben az évben az volt legfőbb törekvése, 

hogy a szakosztály gyenge anyagi helyzetét szilárdabb alapokra 

fektesse. A beállott általános háborús drágaság a biztos anyagi 

alapot nélkülöző szakosztályt működésében könnyen megbéníthatja. 

Égető szükség volt tehát anyagi forrásokról gondoskodni, hogy, ha 

már kutatásainkat a minimumra redukáltuk is, legalább folyóiratunk 

kiadása meg ne akadjon. Hogy ezt a célt elérjük, kérelemmel for-

dultunk az ország főuraihoz és főpapságához, vármegyei törvény-

hatóságaihoz és városaihoz, hazai pénzintézetek és vállalatok igaz-

gatóságaihoz, valamint ügyünk egyes barátaihoz, arra kérve őket, 

hogy szakosztályunk részére alapítványt tegyenek vagy forgó-

tőkénket adományokkal növeljék. Örömmel jelenthetem, hogy kéré-

sünk számos helyen meghallgatásra talált, úgy hogy alap- és 

forgótőkénk álladéka az év végén igen szép eredményt ért el. 

Mindazoknak, akik bennünket ebbeli munkánkban támogattak, 

melynek élén KORMOS TIVADAR dr. alelnökünk állott ezen a helyen 

is legjobb köszönetet mondok. 
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Bericht über die Tátígkeit der Fachsektíon für 

Höhlenkunde ím Jahr 1917. 

(Sekre t í i r sber i ch t . ) 

Von D r . O T T O K Á R K A D I Ó . 

VVieder ist ein Kriegsjahr dahingegangen, ohne daíi sich un-

sere Lage wesentlich verándert hátte. Es scheint als ob wir uns 

im vierten Jahre des Weltkrieges bereits an die zahlreichen Ent-

behrungen gewöhnt hátten, und Jedermann trachtet in seinem 

grossen Kampf ums Dasein, an jener Stelle an die ihn sein Schicksal 

stellte wacker Stand zu haltén, ja nach Möglichkeit auch die Arbeit 

der ins Feld gezogenen Gefáhrten zu übernehmen. In diesem Sinne 

und im Dienste der früher übernommenen Pflichten veríloí3 auch 

dieses Jahr der Fachsektion. 

Die Leitung der Fachsektion erfuhr im letzten Jahre wesent-

liche Veránderungen, indem in der am 25. Jánner abgehaltenen 

Jahresschlufisitzung Direktor L U D W I G BELLA zum Prásidenten gewáhlt 

wurde. Diese VVahl erfolgte einstimmig und ebenfalls einstimmig 

wurde auch kgl. ungar. Sektionsgeologe, Privatdozent Dr. THEODOR 

KORMOS zum Vizeprásidenten der Fachsektion erwáhlt. Dadurch 

gelangten wieder erfahrene Fachleute an die Spitze der Fachsektion, 

ihre bisherige Tátigkeit bietet die beste Garantie daíür, dafí die 

Fachsektion die bisher so bewáhrten Bahnen auch weiterhin ver-

folgen wird. In der Jahresschluösitzung wurde des weiteren noch 

kgl. ungar. Geologe Dr. ZOLTÁN SCHRÉTER zum Ausschuömitgliede 

gewáhlt, wodurch uns eine weitere erprobte Kraft gesichert wurde. 

Im Laufe des Jahres 1917 traten der Fachsektion 7 neue Mit-

glieder bei; 2 Mitglieder traten aus, 6 wurden gestrichen, 3 star-

ben, so dafó die Fachsektion mit Jahresschlufó insgesamt nur 142 

Mitglieder hatte. Unsere verstorbenen Mitglieder sind : Universitáts-

professor Dr. E. LÓRENTHEY, Ingenieur B. v. ZSIGMONDY, sowie Berg-

werksbesitzer und Unternehmer I. REINER. ALLE drei traten der Fach-

sektion 1913 bei. 

Unsere amtlichen Angelegenheiten und die Resultate der For-

schungen wurden in der Jahresschlufisitzung, in 6 AusschuÖsitzun-

gen und 2 Fachsitzungen besprochen. In der Jahresschlufisitzung 

und den Fachsitzungen wurden 4 Vortráge gehalten, die im „Bar-
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langkutatás" erschienen sind. Unsere Sitzungen hielten wir teils im 

Versammlungssaale der kgl. ungar. Naturwissenschaftlichen Gesell-

schaft, teils im Vortragssaale des geologischen Universitátsinstitutes ; 

durch die Überlassung dieser Lokalitáten habén uns die Herren 

Prof. Dr. L. v. ILOSVAY, Prásident der ung. Naturw. Ges. und Prof. 

Dr. K. v. PAPP zu grossem Dank verpflichtet. 

Vom Band V des „ Barlangkutatás'1 sind 4 Hefte im Umfange 

von 15 Druckbögen erschienen. Unter den in diesen Heften erschienen 

Arbeiten ist als grössere Abhandlung E. v. CHOI.XOKY-S „Höhlen-

studien" hervorzuheben, in welcher Arbeit an der Hand zahlreicher 

instruktiver Abbildungen die Arbeit des Wassers bei der Entstehung 

der Höhlen geschildert wird. Sehr wertvolle Studien verdanken wir 

den Herren: T H . KORMOS, über die Takács Menyhért-höhle und 

Z . SCHRÉTER über den Phosphatgehalt der Höhle von Csoklovina. 

E. Ü IL I .EBRAND berichtet über jene Forschungen, die er 1916 in der 

Jankovichhöhle bei Bajót und in der Istállóskőhöhle bei Szilvás-

várad ausführte, K . v. SZOMBATHY gab eine zusammenfassende Skizze 

über die in den ungarischen Höhlen bisher gefundenen Nesticus-

Arten, und beschrieb zwei neue Spezies. W . CAPEK befafit sich mit 

der Vogelfauna von Püspökfürdő, L. BELLA schlieOlich beschrieb 

jenes archáologische Material das von O. KADIC 1916 ín der Rabló-

höhle bei Herkulesfürdő ausgegraben wurde. 

Unsere Zeitschrift hatte im vergangenen Jahre 25 Abonnenten, 

an 43 Adressen wurde sie aber unentgeltlich gesendet. 

Mit Freude kann ich berichten, daB wir im vorigen Jahre — 

wenn auch nur in bescheidenem Maasse — wieder an auswártige 

Arbeiten schreiten konnten. Forschungen wurden ausgeführt in der 

Jankovichhöhle bei Bajót, in der Istállóskőhöhle bei Szilvásvárad, 

in der Takács Menyhérthöhle bei Jászó und in mehreren Nischen-

ausfüllungen im Gebirge von Villány. 

Herr E. HILLEBRAND führte mit russischen Kriegsgefangenen in 

der Jankovichhöhle bei Bajót drei Wochen hindurch sehr erfolg-

reiche Ausgrabungen durch. Ausser einer interessanten Mikrofauna 

gelangten bei dieser Gelegenheit mehrere typische Steingeráte des 

Solutréen zutage. Im Laufe der Ausgrabungen werden immer wie-

der neue Partién der grossen Höhle aufgeschlossen, deren Aus-

grabung wieder neue interessante Resultate verspricht Ebenfalls 

E. HILLEBRAND führte Ende August durch acht Tage in der Istállós-

kőhöhle im Bükkgebirge Ausgrabungen durch. Hier setzte er die 

Ausbeutung des vor Jahren aufgeschlossenen Herdes aus dem Auri-
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gnacien fort, wobei wieder zahlreiche typische Aurignacien-Werk-

zeuge aus Stein und Knochen zutage gelangten. 

Die Ausgrabung der beiden erwáhnten Höhlen erfolgte auf 

Kosten der archáologischen Abteilung des Ungarischen National-

museums, womit uns Herr E. V A R J Ú , der Direktor dieser Abteilung 

zu grossem Dank verpflichtete. 

Durch wirksame Unterstützung der Direktion der kgl. ungar. 

geologischen Reichsanstalt und des Herrn Probst-Prálaten M. T A K Á C S 

wurde es ermöglicht, dafi Herr Vizeprásident T H . K O R M O S in der 

Takács Menyhérthöhle seine 1916 begonnenen Ausgrabungen auch 

in diesem Jahre fortsetzen konnte. Die neueren Forschungen liefer-

ten ein sehr wertvoiles Material. Es muB bemerkt werden, daB 

Herr Probst M. T A K Á C S die Fachsektion bei diesen Forschungen 

nicht nur materiell unterstützte, sondern die schwer zugánglíclfen 

Teile der Höhle durch Aufführung von Stufen und Leitern bequem 

gangbar machte. Wir erlauben uns seiner Hochwürden auch an 

dieser Stelle unseren aufrichtigsten Dank auszusprechen. 

SchlieBlich mufi noch berichtet werden, daB K. L A M B R E C H T auf 

Kosten der Fachsektion im April die práglazialen Fundorte des 

Gebirges von Villány namentlich Beremend, Csarnóta, Villány und 

die Kluftausfüllungen des Harsányhegy besuchte, und dort sammelte. 
* * 

* 

Die Leitung hatte in diesem Jahre die Bestrebung, die Fach-

sektion materiell zu kráftigen. Die allgemeine Kriegsteuerung droht 

die Fachsektion in ihrer Tátigkeit ernstlich zu láhmen. Es war daher 

dringend nötig, materielle Quellen zu eröffnen, damit — wenn schon 

unsere Forschungen auf das Minimum reduziert wurden — wenig-

stens die Herausgabe der Zeitschrift keine Hemmung erführe. Um 

diesen Zvveck zu erreichen wendeten wir uns an die Magnaten und 

den hohen Klérus Ungarns, an die Munizipien der Komitate und 

Stádte, an die Direktionen unserer Geldinstitute und Unternehmun-

gen, sowie an einzelne Freunde unserer Sache mit der Bitté, Funda-

tionen zu Gunsten der Fachsektion zu machen, oder Gaben für 

unser Kapital zu spenden. Mit Freude kann ich berichten, daB un-

sere Bitté an vielen Stellen erhört wurde so dafi unser Grund und 

Kapital mit JahresschluB einen sehr schönen Stand aufwies. 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, all jenen Herren, die uns 

in dieser Werbearbeit, an deren Spitze unser Vizeprásident Dr. TH. 

K O R M O S stand, wirksam unterstüzten unseren aller herzlichsten Dank 

auch an dieser Stelle auszusprechen. 




